
Veckoschema vecka 43 (19-23.10)
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Gå igenom veckan 

 +  
Lilla Aktuellt skola 

Matematik 
Kap 21 

Favoritsidor 

Fysik/kemi 
med Ulrika Ö-A 
Inför provet

Historia 
med Andreas 
Renässansen 
pararbete på 
Classroom

Teknik (campus) 
grupp A med Simon 

Slöjd (campus)  
grupp B med Roland 

9:15 Matematik 
Kap 20 

Förkorta till 
enklaste bråkform

Fadder-
verksamhet 

Matematik 
Kap 22 

Addera och 
subtrahera 

liknämniga bråk

Fysik/kemi 
med Ulrika Ö-A 

Prov i Astronomi 
instuderings-

frågorna

9.30

9.45 

10.00

🦋     R    A   S   T      🦋
10.15 Biologi (campus) 

med Cecilia B. 
Grupparbete 

Matspjälkälkning

10.30 Svenska 

Trivselenkät 
+ 

Skriva på 
deckaren 

Lilla Aktuellt

Svenska 

Skriva på 
deckaren 

Lilla Aktuellt

Svenska 

Skriva på 
deckaren 

Lilla Aktuellt

Ombyte -> 10:40

10.45 Idrott  
(i klassrummet) 

med Linda 
Idrottsskador 
(inget ombyte)

11.00 Musik (campus) 
med Linus 

Accord och 
notvärde

11.15

11.30

11.50-
🦋     L U N C H  +  R A S T     🦋

12.45 Historia 
med Andreas 
Renässansen 
pararbete på 
Classroom

Religion 
med Ulrika Ö-A 
Olika Kristna 

grupper 

Engelska 
Muntliga övningar 

Grupparbete 
Matspjälkälkning

Matematik 
Göra klart veckans 

kapitel 

Bild 
med Ulrika Ö-A 

Doodla13.00

13:30 Biologi 
med Cecilia B. 

Idrott (inne) 
med Linda 

Smörgårdsbord 13.45 Idrott (inne) 
med Linda 

Harry Potter-kull14.00

14.15

14.30

14.45

L Ä X O R 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Biologi 
Lämna in underskrivet 

prov

Biologi 
Muskler s 18-19 i 

textboken

Svenska 
Läs kap 3 i  

”Svart bälte” 
Svara på frågorna 

som finns i 
veckobrevet

Fysikprov 
”Astronomi” 

Endast 
instuderings-

frågorna



Veckoschema vecka 43 (19-23.10)

Hej 

Nu har vi kommit till sista veckan innan det efterlängtade höstlovet. Eleverna 
har arbetat på bra hittills under terminen så de är väl värda lite ledighet! 

Under förra veckan har eleverna fått fylla i ett papper inför sitt 
utvecklingssamtal där de har fått svara på några frågor. Pappret ska de ha tagit 
hem och det ska eleven använda sig av vid samtalet. Ni föräldrar kan gärna läsa 
igenom pappret med era barn innan samtalet. Ni som inte bokat en tid än, glöm 

inte bort att göra det på SchoolSoft. 

Veckans frågor till boken Svart bälte 

Kap 3. Krossad  

1. Hur känner sig Fredde när Mimmi är otrevlig mot honom?  
2. Vem är Freddes första riktiga kompis?  
3. Fredde tränar judo. Håller du på med någon sport eller har du någon sport du 

skulle vilja hålla på med? Berätta.  
4. Tränaren säger att Fredde har talang för judo. Vad menar tränaren med det 

tänker du?  
5. Zacki säger att han hatar sport men det är inte sant. Varför säger han så? 

Förklara.  
6. Till vilken stad och land ska Fredde och hans judoklubb åka till i juni? 
7. Kasper, Freddes tränare säger till killen Nikos att han inte är välkommen på 

judoklubben. Tycker du att det är rätt av Kasper att stänga av Nikos från 
klubben? Varför? Varför inte? 

Svaren på frågorna skriver du i ditt häfte som du har i svenskan. 

På tisdag kommer vi att ha en första träff med de fyraåringar som kommer att 
bli Pingvinernas fadderbarn. Vi kommer att vara ute på gården under en timme 

för att lära känna varandra. 

Trevlig helg  
och  

hoppas att ni alla får ett härligt 
höstlov!!! 

Hälsningar Cecilia

Å
rs

ku
rs

 5
 P

in
gv

in
er


